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امر غریب.
یفتقر اکثر الجوازات اهمیة الی تاریخ نفاذ.

کان ینبغي ان یتم تجدید دفتر اللقاحات بصورة منتظمة.
ان التطعیم یفقد تاثیره. ولکن القلیل من الناس یفکر ون في 

هذا االمر.
خاصة الذین تجاوزو السنة 30 من العمر.  

من المؤکد:
ان الذي یجدد تطعیماته یعیش حیاتا اکثر امانا. بل واحیانا حیاتا 

اطول. ان امراضا خطیرة کمرض الکزاز او االلتهاب الرئوي 
قد تؤدي الی الموت و خاصة في السنوات المتقدمة من العمر.   

بامکان تطعیمات بسیطة ان تمنع ذلك.

ماذا تنتظر؟
من االفضل ان تراجع فورا دفتر تطعیماتك! 

وتاکد من نفاذ تطعیمك. 
المسالة تتعلق بحیاتك.

هل تعرف/تعرفين تطعيمات 
؟ /كِ حمايتكَ

نحن مسؤولون!

هل تعرف/تعرفين 
؟ /كِ تطعيمات حمايتكَ

مبادرة 
الجلسة الصحیة لهانوفر

الناشر:
منطقة هانوفر
فرع الصحة



ان التطعیمات الموصی بها هي مجانیة.
ال یتوجب عیك دفع اجور العیادة. بل ان بعض 

شرکات  التامین تقوم بتقدیم مکافاة الوقایة
 الصحیة في اطار برنامج خاص للمکافات.

 

قائمة التطعیمات 

االلتهاب الرئوي (بنویموکوکن)
مسبب المرض: تستقر البکتریا تقریبا في جسم کل انسان 
ولکنها تصبح خطرة فقط عند اصابة  جهاز المناعة بالضعف.

المرض: یؤدي الی التهابات مهددة للحیاة في الرئة او الدماغ.
یتعرض للخطراالشخاص من ذوي جهاز المناعة الضعیف 
والکبار في السن و المصابین بامراض مزمنة ،مثال مرضی 

السکري
الحمایة: التطعیم لمرة واحدة تحمي لمدة ست سنوات.

الکزاز (تیتانوس)
مسبب المرض: تتواجد بکتریا الکزاز في کل مکان. 

مثال في التراب (الحدیقة ) اوفي الخشب و تخترق الجسم حتی 
من خالل الجروح الصغیرة.

المرض: یؤدي الی تشنج مؤلم لعضالت الوجه اوال ومن مث
عضالت الظهر و الید واالرجل و الحنجرة. بالرغم من العنایة 

المرکزة فان المرض یؤدي الی وفاة ثلث المصابین به. 
الحمایة: تتلقی االغلبیة العظمی من الناس التطعیم االساسي 

اثناء فترة الشباب. ولکن یجب تجدیده کل عشر سنوات.

القوة النابعة من الداخل

ان جهاز المناعة لدیك هو اقوی سالح ضد االمراض.
بامکان جهاز الدفاع الذاتي للجسم التعرف علی مسببات 

االمراض و القضاء علیها. کلما حدث ذلك بطریقة اسرع، کلما  
قل خطر االصابة باالمراض. 

سلح جسمك في حربه ضد مسببات االمراض. قم بتقویته 
من الداخل!  ان الطبیبات و االطباء في منطقة هانوفر 

سیقدمون لك النصح بکل سرور. و سیقومون بتکملة 
حمایتك من االمراض.

ینبغي توفیر الحمایة  للبالغین ایضا ضد االمراض التالیة:

االنفلونزا ( االنفلونزا الحقیقية )
مسبب المرض: یتم انتقا ل فیروس االنفلونزا خاصة من خالل 

قطرات في الهواء الذي یتم تنسفه و عن  طریق الید. انه یدخل 
الی الجسم من خالل الفم، االنف و العین. 

المرض: یتم التقلیل من شانه کمرض غیر ضار و یتم الخلط 
بینه و بین عدوی االنفلونزا البسیطة. ولکن بامکانه ان یلحق 
اضرارا بالرئتین و القلب و الدماغ و قد یؤدي الی الموت لدی 
الذین هم فوق سن 60 او الذین یعانون من امراض مزمنة. 

الحمایة: کل من قام بتطعیم نفسه  في الخریف
 یکون مستعدا لمواجهة فصل االصابة الحالي باالنفلونزا.

السعال الدیکي (بیرتوسیس)
مسبب المرض: تلتصق بکتریا السعا ل الدیکي باالغشیة 

المخاطیة للجهاز التنفسي بقوة بمجرد تنفسها لمرة واحدة فقط. 
المرض: یسبب نوبات مفاجئة و قویة من السعال

 والتي قد تؤدي لدی االطفال الرضع الی وقف التنفس. 
لحمایتهم ینبغي ان یقوم االبوان و االجداد و االصدقاء بتطعیم 

انفسهم، ضد السعال الدیکي.
الحمایة: (تجديد-) تطعیم االشخاص المقربین بجرعة من التطعیم.

شلل االطفال: (بولیمیلیتیس)
مسبب المرض: یتم جلبه من خالل المسافرین

 القادمین من بلدان بعیدة الی اوروبا الغربیة. تنتقل هذه البکتریا 
من الید من خالل الفم الی  الجسم – لدی البالغین ایضا! 

المرض: یسبب احیانا اصابة اجزاء معینة من الجسم بالشلل
 و یلحق اضرارا بالمفاصل او یؤدي الی تشوهات في االطرا ف.

الحمایة: تعتبر کل التطعیمات، حتی التي تتم اخذها اثناء
 فترة الشباب، مهمة. یجب ان یصل عددها في مجموعها الی 

اربعة تطعیمات. احیانا الی اکثرمن ذلك في حال السفر بعیدا.

الخناق
مسبب المرض: یدخل الجسم من خالل قطرات في الهواء 

الذي یتم تنفسه.
المرض: یقوم بکتریا الخناق ببناء سم یقوم بدوره بمهاجمة 

االنسجة الموجودة في الحلق. النتائج المتوقعة:
االختناق و الحاق اضرار بالقلب و الکبد و الکلیتین.

الحمایة: الحمایة االساسیة اضافة الی تجدیدها کل عشر 
ان التطعیم االساسي یشمل کل البالغین. اذا ما مضی علی سنوات.

اخرتطعیم اساسي عشر سنوات، فال یجب في کل االحوال تلقي 
تطعیم اساسي مکلف جدید- غالبا مایکفي تجدید التطعیم لتوفیر 

الحمایة. 

بالمناسبة: 
غالبا ما تساعد حقنة واحدة ضد العدید من االمراض 

المعدیة، النها تحتوي علی ما تسمی باللقاحات 
المرکبة. 


